
EEddiittoorriiaall

O 29º Boletim do
NUTEDS/UFC encerra o
mês de julho com quatro
notas de destaque, entre
projetos realizados pelo
Núcleo e dicas para quem
nos acompanha por aqui.

Nesta edição, trazemos
mais um podcast produzido
pelo NUTEDS e
disponibilizado no site da
Faculdade de Medicina da
UFC. A entrevista,
disponível em áudio para
download, discute os
aspectos legais e éticos do
uso das TIC na área da
saúde.

Divulgamos também dois
cursos ofertados pelo
Núcleo com apoio da
Universidade Aberta do
SUS (UNA-SUS), além de
uma matéria especial sobre
dicas de plataformas online
com cursos EaD gratuitos.

Para finalizar, uma nota
sobre o Congresso
Internacional eSAÚDE &
Prontuário Eletrônico do
Paciente (PEP) 2017.

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

NUTEDS/UFC

NNUUTTEEDDSS//UUFFCC ddiissppoonniibbiilliizzaa ppooddccaasstt ssoobbrree ""AAssppeeccttooss lleeggaaiiss ee ééttiiccooss ddaass TTIICC nnaa SSaaúúddee""
Em tempos de prontuário eletrônico e redes sociais, novos desafios se apresentam para os
profissionais da área da saúde. E é nessa perspectiva que a 14ª edição do podcast do
NUTEDS/UFC apresenta uma entrevista em áudio com o médico, advogado e especialista em
Medicina legal e Direito Médico, Prof. Dr. Renato Evando Moreira Filho.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

IInnssccrriiççõõeess aabbeerrttaass ppaarraa

CCoonnggrreessssoo IInntteerrnnaacciioonnaall

eeSSAAÚÚDDEE && PPEEPP 22001177
Realizado pela Sociedade
Brasileira de Informática em
Saúde (SBIS), evento
acontece em São Paulo, de
18 a 20 de setembro.
Profissionais da área da
Saúde e da Tecnologia da
Informação, gestores,
pesquisadores, professores,
estudantes de graduação e
pós-graduação, dentre outros,
podem se inscrever e
participar to evento.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

CCoooorrddeennaaççããoo GGeerraall

Prof. Luiz Roberto de Oliveira

CCoooorrddeennaaççããoo EExxeeccuuttiivvaa

Raquel de Melo Rolim

CCoooorrddeennaaççããoo DDiiddááttiiccaa

Mônica Cardoso Façanha

CCoooorrddeennaaççããoo ddee MMoonniittoorraammeennttoo ee AAvvaalliiaaççããoo

Lidia Eugênia Cavalcante

AAddmmiinniissttrraaççããoo AAVVAA

Cleyson Carvalho

AAsssseessssoorriiaa ddee CCoommuunniiccaaççããoo

Paulo Jefferson Barreto

TTeexxttooss

Equipe de comunicação

DDiiaaggrraammaaççããoo

Equipe de comunicação

CCoooorrddeennaaççããoo ddee TTuuttoorriiaa ee EEaaDD

Andréa Soares Rocha da Silva

SSuuppeerrvviissããoo PPeeddaaggóóggiiccaa

Ivana Cristina Lima

SSuuppeerrvviissããoo MMoonniittoorraammeennttoo ee AAvvaalliiaaççããoo

Laiana Sousa

GGeerrêênncciiaa ddee TTII

Diego Tavares

SSuuppeerrvviissããoo ddee PPrroodduuççããoo DDiiddááttiiccaa

Maria Lucijane de Oliveira

SSuuppeerrvviissããoo PPeessqquuiissaa DDooccuummeennttáárriiaa

Mirislene Vasconcelos

SSuuppeerrvviissããoo PPrrooggrraammaaççããoo WWeebb

Luis Diego Cavalcante

SSuuppeerrvviissããoo DDeessiiggnn IInnssttrruucciioonnaall

Ana Josiele Ferreira Coutinho
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CCiinnccoo ppllaattaaffoorrmmaass oonnlliinnee ccoomm

ooffeerrttaass ddee ccuurrssooss EEaaDD oonnlliinnee

ee ggrraattuuiittooss
Um dos benefícios da
popularização da Internet é a
praticidade em conseguir
qualquer tipo de informação.
Grandes universidades e
veículos ao redor do mundo
estão disponibilizando
conteúdos online de diversas
áreas do conhecimento, com
o objetivo de otimizar as
várias formas de aprendizado
e de alcançar ainda mais
pessoas com essas facilidades.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

NNUUTTEEDDSS ee UUNNAA--SSUUSS ccoomm

vvaaggaass aabbeerrttaass ppaarraa mmaaiiss dduuaass

ccaappaacciittaaççõõeess
Introdução à Atenção
Domiciliar e Intercorrências
Agudas no Domicílio II são
as duas ofertas com vagas
abertas para todo o país. As
inscrições estarão disponíveis
até o dia 30 de outubro. Os
públicos são diferentes cada
cada curso, então é preciso
ver em qual categoria se
matricular corretamente.
Clique no link abaixo para
realizar sua inscrição.

SSaaiibbaa mmaaiiss......

http://blog.nuteds.ufc.br/inscricoes-abertas-para-congresso-internacional-esaude-pep-2017/
http://blog.nuteds.ufc.br/podcast-nutedsufc-discute-aspectos-eticos-e-legais-do-uso-das-tic-na-saude/
http://blog.nuteds.ufc.br/5-plataformas-online-com-ofertas-de-cursos-ead-gratuitos/
http://blog.nuteds.ufc.br/nuteds-e-una-sus-com-vagas-abertas-para-cursos-sobre-introducao-a-atencao-domiciliar-e-intercorrencias-agudas-no-domicilio/



